LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā
Ludzas novada domes 28.10.2010. saistošie noteikumi Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 26.07.2012. saistošie noteikumi Nr.18 (Ludzas novada domes 26.07.2012. sēdes lēmums (prot.Nr.20, 19.§));
• Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr.43 (Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.22, 89.§));
• Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.57 (Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.25, 39.§)).

Aktu l redakcija uz 01.01.2014.

Saistošie noteikumi Nr. 36
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
2010.gada 28.oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.27, 33.§)

PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEV M
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodevām un nodokļiem”12.pantu,
MK 28.16.2005.noteikumi Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldības nodevas” 6., 7., 9., 12.punktiem

1. VISP RĪGIE NOSACĪJUMI
1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz Ludzas novada pašvaldības administratīvo teritoriju
un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām
attiecināmi šie noteikumi.
1.2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Ludzas
novada pašvaldības budžetā.
1.3. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu,
saņemot rēķinu pašvaldības grāmatvedībā, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav
noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.

1.4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti/čeku par nodevas nomaksu.
1.5. Ludzas novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
1.5.1. novada domes un tās iestāžu izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām
kopijām;
1.5.2. tirdzniecību publiskās vietās;
1.5.3. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;
1.5.4. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
1.5.5. pašvaldības simbolikas izmantošanu.
2. NODEVA PAR LUDZAS NOVADA DOMES UN T S IEST ŽU IZSTR D TO
OFICI LO DOKUMENTU UN APLIECIN TU TO KOPIJU SAŅEMŠANU
(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

Nodevas objekts

Likme (euro)
par vienu
eksempl ru

2.1. Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti un rīkojumu
apliecinātas kopijas

EUR 1,42

2.2. Dokumenta no domes arhīva apliecināta kopija

EUR 2,84

2.3. Saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju
apliecināta kopija

EUR 0,28
par 1 lapu

2.4. Dažādu juridisko faktu apliecinošas dzimtsarakstu nodaļas arhīva
izziņa

EUR 1,42

2.5. Izziņa par nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksu

EUR 1,42

2.6. Citi domes vai tās iestāžu izstrādātie (iepriekš neminētie)
oficiālie dokumenti, izziņas

EUR 1,42

3. NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISK S VIET S LUDZAS NOVADA
TERITORIJ
(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

3.1. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju,
pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.
Nodevas objekts
3.2. Tirdzniecība ar pašu ražotām lauksaimniecības un
mājamatniecības precēm par vienu dienu

Likme (euro)
EUR 1,42

3.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem
dzērieniem par vienu dienu

EUR 2,84

3.4. Tirdzniecība ar rūpniecības precēm par vienu dienu

EUR 4,26

3.5. Vienreizējas atļaujas izsniegšana masu pasākumu laikā:
3.5.1. tirdzniecībai ar alkoholiskiem dzērieniem un/vai tabakas
izstrādājumiem

EUR 21,34

3.5.2. tirdzniecībai ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem
dzērieniem

EUR 7,11

3.5.3. tirdzniecībai ar rūpniecības precēm

EUR 7,11

3.5.4. tirdzniecībai ar pašu ražotām lauksaimniecības un
mājamatniecības precēm

EUR 4,26

3.5.5. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem,
EUR 2,84
lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57)
3.6. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas kārtība:
3.6.1. Ar nodevu par tirdzniecību publiskās vietās tiek aplikta fizisko un juridisko
personu katra tirdzniecības vieta.
3.6.2. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms atļaujas saņemšanas.
4. NODEVA PAR REKL MAS, AFIŠU UN SLUDIN JUMU IZVIETOŠANU
PUBLISK S VIET S
(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

Nodevas objekts

Likme (euro)

4.1. Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana informācijas stendos:
4.1.1. fiziskām personām līdz A5 formātam

Bez maksas
EUR 0,71
(1 vieta)

4.1.2. reklāmām un afišām
4.2. Reklāmas vai reklāmas stenda uzstādīšana, afišu un sludinājumu
izvietošana publiskās vietās (ārpus pašvaldības informācijas stenda)
par 1 kv.m. mēnesī

EUR 5,69

5. PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PAS KUMU SARĪKOŠANU PUBLISK S
VIET S
(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

Nodevas objekts

Likme (euro)

5.1. Izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošana
publiskās vietās Ludzas novadā

EUR 35,57

5.2. Politisko partiju pasākumu rīkošana

EUR 35,57

5.3. Izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošana
bērniem publiskās vietās Ludzas novadā

EUR 7,11

6. NODEVA PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKAS
IZMANTOŠANU
(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

Nodevas objekts
6.1. Ludzas novada pašvaldības simbolikas (pašvaldības
ģerboņa) izmantošana dažādu pasākumu simbolos, reklāmā,
preču zīmēs, suvenīru ražošanā publiskās vietās Ludzas

Likme (euro)
fiziskām personām –
EUR 14,22,
juridiskām personām

novadā

– EUR 28,45

6.2. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms simbolikas izmantošanas.
7. NOSLĒGUMA JAUT JUMI
7.1. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu, atzīt par spēku zaudējušus:
7.1.1. 2005.gada 14.jūlija Ludzas pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.5 „Par
pašvaldības nodevām Ludzas pilsētā”;
7.1.2. 2002.gada 4.jūlija Ludzas pilsētas domes Saistošie noteikumi „Par pašvaldības
nodevu izklaidējoša rakstura rīkošanu”.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

